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PMMA katalizátor StoPma erkély- és 

parkolóház-rendszerekhez   

 
 

Jellemzés  

Alkalmazási terület • kültér 

Tulajdonságok • dibenzoil-peroxid (50%-os) 

• gyors kötés 

• felhasználható 0°C és 30°C között 

Sajátosságok/megjegyzések • Tároláskor ne érintkezzen fémekkel. 

Műszaki adatok 

 
 

Jellemző Szabvány/vizsgálati előírás Érték/egység Megjegyzés 

Térfogatsűrűség  0,64 g/cm3  

A megadott jellemzők átlagos, illetve körülbelüli értékek. Termékeinkben 
természetes nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szállítmányok esetében 
csekély mértékben eltérőek lehetnek a tényleges értékek, ami azonban nem 
befolyásolja a termék alkalmasságát. 

 
Kivitelezés 

Feldolgozási hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: 0°C 
Feldolgozásii hőmérséklet felső határa: +30°C 

Keverési arány A szüksége katalizátormennyiség függ az anyag és az aljzat hőmérsékletétől. 
 

A keverési arányokat az adott törzskomponens műszaki adatlapja tartalmazza. 
 

Alul- vagy túladagolás jelentős mértékű reakciós hibákhoz vezethet. 
 

A StoPma KAT 300 kis mértékű túladagolása következtében csökken az anyag 
felhasználhatósági ideje és a kötési idő, és megemelkedik a reakciós hőmérséklet. 

 
A pontos adagolás érdekében nagy pontosságú digitális mérleg használatát 
javasoljuk. 

Alternatív megoldásként volumetrikus adagolás is alkalmazható  
1 cm3 (1 ml) = 0,64 g 
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Keverés A törzskomponenst keverje fel alaposan, így a paraffin egyenletesen eloszlik. 
 

A StoDivers ST sűrítőanyagot a katalizátor hozzáadása előtt kell hozzákeverni az 
alapkomponenshez, majd homogenizálni. 

 
Ezt követően adja hozzá a pontosan kimért katalizátormennyiséget. Lassú 
fordulatú keverőszárral (max. 300 ford./perc) keverje el benne alaposan. Keverje 
legalább 1 percig. 

 
Azonnal felhasználandó. 

 
Szállítás 

Csomagolás karton   

 Cikkszám Megnevezés Kiszerelés 
 

09325-003 StoPma KAT 300 V2 2 kg-os karton 
Raktározás 

Raktározási 
körülmények 

Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen, 25°C alatti 
hőmérsékleten. 

Raktározási idő Eredeti csomagolásban ...- ig (lásd a 
csomagoláson). 

 

 
 

 
 
 

GIS-KÓD A GISBAU ehhez a termékhez még nem állapított meg GIS kódot. 

Biztonság A hatályos uniós irányelv értelmében a termék jelölésköteles.  
Első vásárláskor EK-biztonsági adatlapot adunk. 
Kérjük, tartsa be a termék kezelésével, tárolásával és ártalmatlanításával 
kapcsolatos tájékoztatást. 

Jelölés 
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Különleges tudnivalók  

A jelen műszaki adatlapban szereplő információk, illetve adatok a szokásos 
felhasználási cél, illetve az arra való alkalmasság biztosítását szolgálják meglévő 

tapasztalataink és ismereteink alapján. Nem mentesítik azokban a felhasználót az 
alkalmasság és a felhasználás saját felelősségre történő vizsgálata alól. 

A jelen műszaki adatlapban nem megnevezett felhasználás csak egyeztetés 
alapján megengedett. Jóváhagyás hiányában a felhasználás saját felelősségre 
történik. Ez a szabály különösen vonatkozik a más termékekkel történő együttes 
alkalmazásra. 

 
Új műszaki adatlap kiadása esetén minden addigi műszaki adatlap érvényét veszti. 
A mindenkori aktuális dokumentum megtalálható az interneten. 

 
 
 

Sto Építőanyag Kft 
HU - 2330 Dunaharaszti 
Jedlik Ányos u. 17. 

 
Tel.: +36 24 510 210 
Fax: +36 24 490 770 
info.hu@sto.com 
www.sto.hu 


